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A Szent PtfeMtöilllkában keres oltalmat
Róma lakossága a légitámadások ellen
L ? o 2 , ? « t e « M 1 f I 2 . 2 l a k l í i á Í . A t S ^ m á l erődítménnyé, a szövetségesek is tiszteletben tartják Roma nyiltváros jellegét — Német
jelentések a keleti és déli frontok harcairól - S v á j c háborús
előkészületei

Az amerikai UgyvivO elhagyta nelslnhlt

Berlin, január 25. ff v'éderőfőparancsnoksága közli:
— A Szovjet Keres mellett fokozta nyomását, ff páncélosokkal és
csatarepülőgépekkel támogatott ellenséges támadások még tartanak,
ff bolsevisták Kírovográdtól északnyugatra több hadosztállyal támadtak. ff támadásokat " váltakozó harcok után
visszavertük,
egy betörési helyt pedig ellentámadással összébb szorítottunk.
—< Pogrebistyétól
délnyugatra
csapataink tüzérségi és a légi fegyvernem hatásos támogatásával kemény harcok után elfoglaltak erősen kiépített ellenséges állásokat A
Szovjet támadásai eredménytelenek
maradtak. A harcok még folyamatban vannak.
— A Pripjet és a Berezina között
súlyos harcokban összeomlottak a
bolsevisták megismételt heves áttörési kísérletei. Több betörést elreteszeltünk.
r - A Szovjet az Ilmen-tótól
'északra levő térségben is fokozódó
hevességgel folytatta áttörésre irányuló támadásait. Mig a támadásokat egyes szakaszokon visszavertük, vagy felfogtuk, több helyén
még tartanak az elkeseredett harcok az előrenyomuló
ellenséges
harccsoportokkal.
— Délolaszországban csapataink
át nyugati szakaszon az ellenség
,nagy veszteségei mellett visszaver-

a német csapatok között eddig csali
előörscsatározásokra került sor. Aa
ellenség még nem fejezte be csapatainak és hadianyagának partraszállitását, bár a csapatok zömét
már partra tették. Német részről
ellenintézkedések
vgnnak
folyamatban. (MTI)

De Gaulle szemléje
Lisszabon, január 25. Mint a brit
hírszolgálat jelenti, az algiri francia rádió közölte, hogy Gaulle hétfőn repülőgépen elhagyta Algirt és
hivatalos
látogatásra
Dakarba,
Francia-Nyugatafrikába
repült.
Dakarból Brazzavilébe folytatja útját, ahol január 30-án ül össze a
francia birodalmi értekezlet. (MTI)

tek" tüzérséggel és csatarepülőkkel
egyenlítéssel és kitéréssel válaszol.
támogatott megismételt ellenséges
Illetékes körök
közlése szerint
támadásokát,
azonban egyéb ellenintézkedések is
— A legutóbbi napok súlyos el- folyamatban vannak.
hárító harcaiban példás kitartásáAz olasz harcjtéren a Nettunóval kitűnően bevált az ellenség va- nál partraszállt angolszász erők és
lamennyi áttörési kísérletének elhárításához a. Bodt vezérőrnagy veÁ leningrádi elháriiá csata
zetése alatt álló 15. páncélgránátos
Berlin, január 25. Az Interinf a
A keleti harctéren hétfőn 99 szovhadosztály.
keleti
harctér
középső
és
északi
jet
repülőgépet lőttek le, ebből 39 ezen
— ff nettunói partraszállási hídszakaszán
folyó
harcokról
az
alábaz
arcvonalszakaszon pusztult el.
főnél az ellenség több helyen megAz Ilmen-tó északi partján és a
támadta a harci előőrseinket. Az biakat közli:
A bolsevisták a Pripjet mocsaras, Leningrádtól
nyugatra
elterülő
ellenséget visszavertük.
Felderítő
előretöréseink során foglyokat ej- erdős és cserjés vidékein feltöltöt- harctér között napok óta nagy elték kimerült alakulataik *egy ré- háritó csata hétfőn is nem csöktettünk'.
szét és Bobruiszk irányában foly- kenő hevességgel tovább tartott. A
— A légi fegyvernem Harci- és
tatták heves áttörési kísérleteiket. bolsevisták fölényben levő erőket
torpedővetőrepülőgépekkcl
nappal
és anyagot vetettek be és sikerült
és éjjel jő eredménnyel támadta Az áttekinthetetlen terepen széles
többhelyen néhány kilométernyire
arcvonalon
egész
nap
kemény,
a
Anzió előtt az ellenséges partravisszaszorítani a német vonalakat.
támadókra
különösen
veszteséges
szállitó hajóhadat. Ideiglenes jeÁttörési sikerrel a bolsevisták hétlentések szerint elsüllyesztettünk. 3 harcokra került sor, amelyek során
főn
sem dicsekedhettek. Különösen
rombolót és egy 6000 tonnás keres- a Szovjetnek többször sikerült beheves harcok dúltak Gassinától
nyomulnia
a
német
főharci
állákedelmi hajót. Ezenkívül biztosra
északra. A harcok során a német
vehető 3 további, összesen 26.000 sokba, kezdeti sikereiket azonban
véderőket végpl is vissza kellett
hadműveleti
eredménnyé
kiszélesítonnát kitevő hajó' megsemmisítévonni a város északi szélére. Ez a
se. Ezenkívül 11 szállítóhajót rész- teni nem tudták. Sikerült a betörési helyek egy részét megtisztí- hadmozdulat teljes rendben folyt
ben súlyosan megrongáltunk'.
tani, másrészt pedig összeszükjteni! le, noha a heves harc tovább tar— .Északamerikai bombázók Hét- és hatékonyan elreteszelni.
I tott. (MTI)
főn berepültek a birodalom területére. Tervszerűtlen bombadobásuk
Harc a Dnyepar-'vben
következtében a nyugatnémet határterület egyes helységeiben cseBerlin, január 25. ffz Interinf a met védelmi hálózatba és megkély kár keletkezett. Az eddig be- keleti harctér déli szakaszának szállni Burtki községet. A délután
érkezett jelentések szerint 15 ellen- harcairól a következőket közli:
folyamán azonban a német gránáséges repülőgépet lelőttünk. (MTI)
Hétfőn a legnagyobb hevességig tosok erőteljes ellentámadása visza szovjet csapatokai
fokozódtak a Kercstől északra levő sza vetette
Tájékozott német körök véleménye
Burtkiból
és
többek között közelbetörési területen vivott harcok A
harci
fegyverekkel
megsemmisített
támadásoknak az volt a céljuk,
a leningrádi és a nettunái offenzivárál
hat
szovjet
harckocsit.
Az ellentáhogy áttörjék a Kercstől északra
olyan
meglepetésszerűen
Berlin, január 25. Az elmúlt 24 sok' szétrombolását. ff z offenzíva levő német elreteszelő állásokat és madás
órában a keleti arcvonal leningrádi célja természetesen a német front elfoglalják a kikötőt és a várost. A érte a bolsevistákat, hogy a némeszakasza volt a legsúlyosabb har- áttörése, ami eddig sem a déli, sem német gránátosok azonban a legna-j t c k nagyobbszámu foglyot ejtettek
cok színhelye. Tájékozott német a középső szakaszon nem sikerült. gyobb szívóssággal harcoltak éi Eddigi jelentések szerint a bolsekörök véleménye szerint itt a har- Most a szovjet hadvezetőség észa- noha a szovjet csapatok itt-ott be- jyisták ezen a szakaszon csak hacok további hevsebbé válásával kon próbálkozik, ami azért bir törtek, sikerült a németeknek fel- lottakban közel 150 embert veszkell számolni. Berlinben megálla- különösebb jelentőséggel, mert a fogni a támadások súlyát és meg- tettek.
pítják, hogy a harcok súlypontja szovjet áttörés nemcsak a balti
Umantól északra még inkább ösz
akadályozni minden áttörést. A néaz északi szakaszra tolódott át. államokhoz, hanem a német biroszeszoritottuk
a néhány nap óto
met fő védőállásokat teljes mérKétségtelen — mondották német dalom határaihoz is közelebb jutkörülzárt bolsevista harcesoportotékben megtartottuk
lájékozott katonai körökben —, tatná a szovjet hadsereget. Az uj
kat és rohammal bevettünk egy
Kírovográdtól északra Heves és községet. A szovjet csapatok veszhogy az orosz offenzíva mind a le- helyzetben a német hadsereg köningrádi, mind az Ilmen-tói sza- zelebb jutott ellátási támaszpont- változatos harcok, fejlődtek ki an- tesége több, mint 400 halott és
kaszon bizonyos sikereket ért el. jaihoz, ahol a legsűrűbb úthálózat nak nyomán, hogy hétfőn hajnal- mintegy 20Ö fogoly volt.
Ezek a sikerek mindenekelőtt a áll rendelkezésére. A nemet hadve- ban -több szovjet lövész hadosztály
Bogrebiscsétől délnyugatra a nétüzérségnek eddig még nem tapasz- zetőség a leningrádi térségben meg- rajtaütésszerü támadást inditott a metek helyi vállalkozást kezdemétalt arányokban történt bevetésével indult orosz offenzívára éppenugy, német vonalak ellen. A Szovjetnek nyeztek, ami kemény harcokat inmagyarázhatók, ami lehetővé tette mint a már ezt megelőző támadá- először sikerült nagyobb szélesség- ditótt meg. Ezek a harcok a jelenis, egyelőre arcvonal ki- ben é í mélységben behatolni a né-jtés zárásakor.,még folytak. (MTI)
sa jól kiépített német védelmi állá- soknál

Hajlandók Rómát erődítménnyé át-1adtak. Vatikáni körök továbbra Ü
alakítani. A levelező ugy tudja, nyugodtak (MTI)
hogy a Szentszéknek biztosítékokat

Ráma laltossáqa a Szent Péter templomban'
keres védelmet a légitámadások alatt
Zürich, január 25. A Neue Zürcher Zeitung levelezője
jelenti
Chiassóból:
A legutóbbi légitámadások után
Róma számos lakosa a Vatikánba
vonult, hogy a Szent Péter-téren

az oszlopsorok között és a hatalmaz
templom előcsarnokában keressen
védelmet. E helyeket különösen sokan keresik fel naponta 11—141
óráig. (MTI)

A szövetségesek szeptemberben légi uton
száHifottcsapatokkal akarták elfoglalni Rómát

Felceritő vállalkozások

a nettunói síkságon

Newyork, január 25. Arra a kérdésre, miért történt a szövetségesek
partraszállási hadművelte Rómától
délre csak most, a Newyork Times
Olaszországból Amerikába röviddel
ezelőtt visszatért tudósítója válaszol. A tudósító közli, hogy az
olasz főváros elleni előretörés terveit már mult év szeptember közepén kidolgozták. Akkor főként
légi uton szállított
csapatokkal
szándékoztak a vállalkozást végre-

hajtani. Az utolsó pillanatban Ba*
doglio, aki akkor még
Rómában
tartózkodott, jelentette, hogy a kivánt segítséget nem tudja megadni.
Erre az egész tervet a tengerről
való partraszállásra állították át.
Amerikai megjegyzések hangsu-*
lyózzák, hogy Róma esetleges el-*
foglalása politikai
és
lélektani
szempontból
jelentősebb
lenne,,
mint katonai szempontból. (MTI)

Az am erikái ügyvivő elhagyta Helsinkit
ellentámadások
során
jelentékeny
veszteségeket okoztak a Monté San
Helsinki, január 25. Mac Clin- den családjával együtt végleg el-y
Crocenál előrenyomuló inváziós erőktock, az EgyesültÁIlamok helsinki hagyta a finn fővárost. (MTI)
nek és visszaűzték azokat.
Az adriai parti szakaszon mindkét követségének eddigi ügyvivője kedrészről tüzérségi zavaró tüz és rohamjárőr tevékenység folyt az arcvonalak Amerikai bombázók
támadása Szófia ellen
előtti térségben. (MTI)
Berlin, január 25. Mint a Német TI- lakott helyeken és utaktól távolát)*,
Uj Salerno?
val közlik, január 24-én a déli órák- fekszenek. (MTI)
Zürich, január 25. Sir Maitland Wil- ban északamerikai bombázókötelékek
Madjaroff ismert bolgár
son, a földközitengeri szövetséges csa- vadászkisérettel ujabb támadást kísépatok nemrég kinevezett főparancsno- reltek meg Szófia ellen. Légelhárító politikus a szófiai bombaka, mint Londonból, jelentik, olasz te- tüzérség, valamint német és bolgár
támadás áldozatai között
rületre érkezett és ott ütötte fel főha
Szória, január 25. A Némrt TI jediszállását. Iiélfön fogadta a haditu- vadászrepülök szálltak szembe az eldósítókat és kijelentette előttük, hogy lenséges légierőkkel és a zárt kőtclé- lenti: A sajtó közli, hogy Madjaroff®
a szombaton megindult akció csak kekte már a bolgár főváros elérése az ismert bolgár politikus és köziró
belehalt az angol-amerikai legitéma*
kezdetét jelenti azoknak a nehéz har- előtt szétforgácsolták.
dás alkalmával elszenvedett súlyos sé®
coknak. amelyek most fognak követAz ellenséges repülők ennek követ- rüléseibe. Azelőtt bolgár követ volt
kezni. Fel kell készülni — mondotta
— erélyes német ellentámadásokra, sőt keztében a legtöbb esetben nyilt terü- Londonban és Szentpéterváron, lováb*
talán egv második Salernóra is.
let fölött voltak kénytelenek bombáju- bá belügyminiszter és hadügyminisz*
ter. A nyugati hatalmak felé hajló po,
Emlékezete, hogy Clark tábornok kat ledobni. Szófia környékén csak litikai irányzat korelnökének tekintet*
csekély
károk
keletkeztek.
A
németcsapatainak partraszállása után néték Bulgáriában
A légitámadás al*
hány napra német ellentámadás követ- bolgár légvédelem hatásos harcbave- kalfiából felesége, leánya, unokája és
tésének
számos
ellenséges
repülőgép
kezett, amely az amerikai csapatokat
annak felesége életét vesztette, Veje,
teljrwtp a tengerpartra szorította vlsz- esett áldozatul. A lelőtt repülőgépek Petko Stejnoff, az ismert ellenzéki
végleges
számát
még
nem
lehetett
megsza. Akkor csak Montgomery gyors
képviselő pedig megsérült. (MTI)
előrenyomulása mentette meg az ame- állapítani, mert a lelőtt gépek kevéssé
rikai csapatokat második DünkirchenFiumét is légitámadás érte
től. Wiison tábornok kijelentette még,
hogy a Róma körüli helyzetre a legZágráb, január 25. Hivatalosan je-. ugy hírlik, hogy a támadás nagvságáközelebbi napok döntő fontosságúak
lentik, hogy január 21-én angolszász hoz képest alacsony. Ugyanezen a nalesznek.
röpülök támadást intéztek Fiume el- pon az angolszász repüiők géppuskás
len. Az anyagi kár nagy. Az áldozatok támadást intéztek Raguza ellen. (MTI)
haayra ©I a Vatikánt
számát még nem állapították meg, de

Berlin, január 25. Az Interinf jelenti: A nettunói síkságon az angol és
amerikai felderítő csapatok hétfon újra előnyomullak Aprilia, valamint a
Littorlótól nyugatra levő vidék felé. A
német biztosító csapatok visszautasították ezeket a felderítő előretöréseket és sorozatos felderítő vállalkozásokat hajtottak végre. Apriliánál angol
gárda gránátosokat ejtettek foglyul és
Líttoriától nyugatra három ellenséges
páncélos harckocsit semmisítettek meg,
bármat pedig zsákmányoltak.
A német csapatok egyre hatékonyabban ellenőrzik a partraszállási
helyeket. A Garigliano alsó folyása és
a' parti hegység között az 5. amerikai
hadsereg kötelékei újból lekötő hadműveleteket indítottak a német vonalak ellen. A támadások a heves harcokban most is meghiúsultak a német
védőcsapatok elhárításán. Az inváziós
erők által hevetett páncélosok közöl
ebben a körzetben hármat, Castelfortétól délnyugatra pedig négy harckocsit
lőttek ki a német előtérben.
Miután az angolok és amerikaiak a
Garigliano középső 'folyásánál és a
Gari—Lari hegységben napokon keresztül veszteségesen járó sikertelen
átkelést hadmüveleteket hajtottak végre. hétfőn csupán helyi parti vállalkozásokra korlátozták harci tevékenvségüket, de ezeket is visszautasították a
német csapatok. E szakaszon a biagiói
begyvidéken a német csapatok sikeres

XII.

P'us rem

Chlasso, január 25. rÁ Budapesti
Tudósító jelenti: Vatikáni jól tájékozott körökben Határozottan kijelentik. Hogy XII. Pius pápa nem
gondol a Valikán elhagyására arra
az esetre sem, ha a harci cselek-

mények Róma környékére is kiterSuíyos repülőtámadás Siena ellen,
jednek", vatikáni körökben kijelentik továbbá. Hogy Vatikánban az
a bazilika rombadő t
utolsó hónapokban megtettek minRóma, január 25. A 2500 éves Sie- kezdeménvezésére történtden előkészületet erre az esetlegesna városát, amely tele van műemlé— A horvát közvélemény vegye
ségre. (MTI)
kekkel, hétfőn súlyos angol-amerikai
tudomásul
— mondja a ném«t> kalégitámadás érte. A bombák célpontja
tonai
körök
közleménye —, tóógy
elsősorban a város középpontja volt,
A szövetségesek tiszteletben tartják
ahol csupa középkori ház áll. Sok ház német katonai körök befolyáyi a
Róma nyilt város jellegét
rombadőlt. A bombázásnak áldozatul horvát közéletre kizárólag a tulajesett a Siená közelében levő történelmi donképpeni hadvezetőség szükiégA nématelc s#m hajlandók a szent várost erődítménnyé nevezetességű bazilika is, a maga fel- leteire korlátozódik. Ez vonatkozik
becsülhetetlen értékű műkincseivel. Ez a német katonai, rendőri intézke;alakiteni
a bazilika az obszervánsok hires kor
Zürich, január 25. Á Svájci TI ó é n
tei jes m'érlékben elfogad- 1 ostorához tartozott. A város lakossá-, lesekre is.
római levelezője megkisérelte, hogy juk. A partraszállásra el voltunk gp körében nagv veszteségek voltak
Belgrádiról jelenti: az »Obnova*
(MTI) cimü szerb lap azt fejtegeti, hogy
német körkból nyilatkozatot kap- készülve. A levelező jelenti továbjon a szövetségesek uj partraszál- bá, hogy Róma városát nem fenyemit jelent Titó személye Szerbia
Német közlés a zágrábi
lásáról. A németek határozatlan ki- geti közvetlen veszély. Megjegyzik,
számára.
jelentették, hogy a főparancsnok- hogy a szövetséges haderők a Garazziáról
— A horvát Tito — irja a lap —
ságnak semmiképpen sem áll szán- riglianó folyó vidékén levő állásoZágráb, január 25. A' Deutsche megszemélyesítője mindannak, ami
dékában, hogy Feladja a délolasz- kat akarják körülzárni. Ezért nyo- Zeilung in Rroatien cimü lap a szerbellenes. Vérszomjas ellensége,
országi arcvonalat. A véderő már mullak Littora felé előre és más zágrábi katonai hatóságok nyilat- mindannak, ami a szerb néppel
megkezdte az ellenintézkedéseket. Rómától délre fekvő helyiségek el- kozatát közli, amely szerint a ja- kapcsolatos. Tito körül csoporto*
Az ütközetet, amelyet az ellenség len. Róma nyilt város jellegét tisz- nuár 15-én és 16-án tartót! zágrábi sülnak az szerb nép esküdt ellenfelkínál — mondották német he- teletben tartják s a németek nem razzia kizárólag a horvát kormány_sé2ci, ( M i i )

Á

News

Cron'cle megtorlást követel
Spanyolorszá ggal szemben

Genf, január 25. Londonból je- tartó tartály- és anyagszállitó' halenlik, hogy Cummings, a News jókra, azután pedig meglátnók, mi
Cronicle keddi számában határo- történnék. (MTI)
zottabb hangot követel a brit kormánytól a spanyol kormánnyal
Gibraltárba kísértek
szemben.
egy spanyol halót
— Először — irja Cummings szószerint — megtorlásokat alkalmazhatnának, amelyek súlyos helyzetbe hoznák a fallangista kormányt
Elég lenne, ha kiterjesztenők a tengeri zárlatot a Spanyolország i'elé

Madrid, január 25. A Cifra hírszolgálati iroda jelentése szerint
egy spanyol gőzhajót Cadiznál egy
angol hajó megállított és Gibraltárba kisérte, hogy tüzetesen átvizsgálják. (MTI)

Az USA megtagadta az uj boliviai kormány
elismerését s visszahívta lapazi nagykövetét
Amszterdam, január 25. A brit hírszolgálat jelenti, hogy az Egyesült-Államok elutasították az uj boliviai kormány elismerését és utasították lapazi
nagykövetüket, hogy térjen vissza az
Egyesült-Államokba.
Az Egyesült-Államok
kormánya
ugyanis azt állítja, hogy felforgató
és a szövetségesek ügyével szemben
ellenséges érzületi! csoportok összeesküvéseket szőnek az -amerikai kormányok ellen, amelyek a nyugati félteke védelmében szembeszálltak a tengelytámadással.
A boliviai kormányváltozással kapcsolatban is olyan vállalkozásról van
szó, amelyet az 'általános felforgató
mozgalom* hajtott végre és amelynek
az a célja, hogy működési
területét
Amerikában állandóan kiterjessze.
Venezuela kormánya sem ismerte
el az uj boliviai kormányt. (MTI)

via törvényes kormányának. (MTI)
Lisszabon, január 25. E d e n külügyminiszter az alsóházban kijelentette, hogy a brit kormány azt az elhatározását, hogy nem ismeri el a boliviai kormányt, az Egyesült-Államok
kormányával való szoros érintkezésbe
lépés után hozta meg. Eden azt állította továbbá, hogy a boliviai események
a felforgató csoportok tevékenységével Állanak összefüggésben ugy, hogy
a brit kormány Bolívia kormányát
nem tekinti törvényesnek. (MTI)

Kuba sem ismeri el
a boliviai kormányt
Genf, január 25. Newyorkból jelentik: A New-York Times közlése szerint a kubai kormány is megtagadta a
boliviai kormány elismerését. (MTI)

Az argentínai zárlat

SZÉCHÉNYI MOZI
Január 26-tól, szerdától!
A magyar irodalom
örökéletű kincse!

Irta:
MÓRICZ ZSIGMOND
Rendezte:
HEGEDŰS TIBOR
Főszereplők;

Mály Gerő
Lázár Mária
Kelemen Sva
Mihályi Ernő
v. Gozmány GyICamarás Gyula
Szép Ilonka
Bihari József
Pataki Miklós

Előadások:
hétköznap 3, 5, 7 órakor,
.vasárnap 2, fél 4, 5 és 7.
Telefon: 26-33.

Minden kisállamnak be kell látnia,
hogy rendezett államközi életben nem
lehet egyhangú határozatok szabályát
felállítani és a kisállamnak nem lehet
Lisszabon, január 25. Az angol hírtöbbé feltétlen vétójoga vagy az az
G öiting egy fiatal repülő- szolgálat jelentése szerint E d e n külelőjoga, hogy akaratát akár tagadó érügyminiszter az alsóház ülésén bejeőrnagy hősi haláláról
telemben is rákényszerítse a nagyhatalmakra. A jövő világszervezetben a
Berlin, január 25. A Német TI je- lentette, hogy a brit kormány nem isnagyhatalmak
korlátozott
számára
lenti: G ö r i n . g Hermann birodalmi meri el az uj boliviai kormányt Bolíhárul
a
feladat,
hogy
döntéseit
keresztábornagy
S a y n-YV i 11 g e n s t e i n
tül vigye. Éppen ezért forma szerint
hercegről, aki a légihaderő őrnagya és
Svájc hadi előkészülete
fel kell ruházni őket a felelősségüknek
mint éjszakai vadász veszett el, a köés
tényleges helyzetüknek
megfelelő
Zürich,
január
25.
Dr.
Köbeit
szötül akarnak átvonulni és ezzel a tövetkezőkben emlékezett meg:
— Az ellenségnek a német baza el- vetségi tanácsos, a svájci kormány ka- rekvéssel szemben kell majd Svájc hatalommal. (MTI), V
len irányuló terrortámadásai ellen vi- tonai osztályának vezetője, hétfőn este semlegességét megoltalmazni. (MTI)
Vott harcában herceg Sayp-Wittgen- Winterthur városában beszédet monEgy Cambridge! t a n á r /
stein őrnagy, az egyik éjszakai va- dott Svájc hadi előkészületeiről.
és a kis államok
Svájcban
kiképezik
dászezred parancsnoka és 83 légicsata
— A hadsereg harci értéke — monStockholm,
január 25. Brogan, cama
19
éves
korosztályt
győztese, 5 terrorista bombázó meg- dotta többi között — állandóan gyarabridgei egyetemi tanár a New-YorW
semmisítése után repülőhalált halt. A podott és mind nagyobb súllyal esik
Bern, január 25. A Budapesti Turepülőraj, amelyet Sayn-Wittge.nstein latba. Kereken 750 millió svájci fran- dósító jelenti: Hivatalosan jelentik, Times-ben — mint a Svenska Dagblaherceg őrnagy éjszakai harcra veze- kot költöttek a határon és az ország- hogy az idő követelményeire való te- det Newyorkból jelenti — a kisállamok
tett, az ellenséggel szemben baláli el- ban létesített erődítésekre. Ezek ma kintettel elrendelték, hogy ebben az jövőjével foglalkozva azt irja, hogy a
szánt fiatal parancsnokának szellemé- túlnyomórészt elkészültek, vagy leg- évben a rendes ujonckorosztályon ki- kisnemzeteknek nagy jelentősége van
ben fog tovább harcolni, mint ahogy alább is elhárításra kész állapotban vül a 19 évesek nagyobb részét is ki- és óhajaikat nem lehet mellőzni a bémi mindnyájan maradandó buzdítást vannak. Az ország területén mindenütt képezik. Ennek megfelelően ujoncisko- ketárgyaláskor.
A kisországok bizonyára készek
és kötelezettséget látunk az 6 halálá- igen nagy számban készítették elő ak- lába hívják be őket. (MTI)
arra, hogy szuverén jogukról egy köban. Sayn-Wittgenstein őrna«v 191G- nák elhelyezését,
ban született. (MTI)
— A fegyverkezés terén a legfőbb Fejtegetések a jövő világ- zös európai szervezethez való tartozás ellenében lemondjanak, de a hozfigyelmet a páncélos elhárításnak és
szervezetéről
zájárulásukat
sokkal
könnyebben
S v é d — s z o v j e t együttműködés a légi elhárításnak szentelték. Megfemegnyerhetjük,
ha
látják,
hogy
a neGenf, január 25. A Svájci Távirati
lelő védett helyeken nagy tartalékokat
Genf, január 25. Londonból je- halmoztak fel lőszerből és mindenne- Iroda newyorki jelentést közöl arról, kik előirt orvosságot maguk is hajlentik: 'A Daily Sketch jelentése mű hadianyagból, továbbá élelmisze- a beszédről, amelyet Hambro, a nor- landók lenyelni. Semmi sem bosszantja jobban ezeket az állhatatos és hőszerint a moszkvai svéd követ leg- rekből, üzemanyagokból, felszerelési vég képviselőház emigráns elnöke tar- sies kisnemzeteket, mint ha kisgy:rtott
Newyorkban.
Hambro
egyebek
köközelebb Stockholmba utazik, hogy tárgyakból és egyéb életfontosságú ja- zött a következőket fejtette ki: a béke melt módjára kezelik őket. Ha nem töfontos
tanácskozásokon
vegyen vakból. Ezzel biztosították, hogy »Sváic a négy nagyhatalomra, az Egyesült- rődünk nemzeti öntudatukkal, nagy nerészt Svédország és a Szovjetunió erődjében* élhessenek, harcolhassanak Államokra, Angliára, a Szovjetunióra hézségeket idézünk elő. (MTI),
és kitarthassanak. Noha a tényleges
közötti sz)orosabb' csrvültmiiködés- szolgálatra idáig összesen több mint és Kinára támaszkodik. A kisebb nemről. (MTI)
Ley be szádé
5.3 milliárd frankot költöttek, az erő- zeteknek fel kell adniok azt a dédelgetett eszméjüket, hogy a nemzetközi
kifejtés szükségleteinek megítélésénél ügyekre
Innsbruck,
január 25. A Német TI
épp oly nagy befolyásuk lea pénzügvi megfontolásokat mindig ,'gyen. mint bármely más nemzetnek.
jelenti: Dr. L e y birodalmi szervezetBelvárosi
M o x f háttérbe szorították".
ügyi vezető az elmúlt napokban a kerületek vezető személyisége előtt beSzerdán is
— Mind jobban fokozódik" a veszélt.
szély — folytatta dr. Köbeit --, hogv
K O R Z Ó I A M
— Anglia el fog bukni — mondotSvájc is belesodródik p. pusztulásba. A
ta többek között. A harc addig folytaMa 3, 5, 7 orakor
nép és a hadsereg erőfeszítésének semtódik, amig a zsidó veszély teljes megForró szenvedélyek az északi fény
mi körülmények között nem szabad
szűnésével lehet számolni a német nép
árnyékában.
lanyhulnia. A szükségessé válható ka
Zarah Leander,
részéről.
tonai rendszabályok — mondotta befeDr. Ley ezután az angol-amerikai
iezésül — különbözők lesznek, még peHans Sfcüve
terrortámadások megbosszulásáról bedig ahhoz képest, hogv egy rajtaütésgyönyörű filmje.
(Észak leánya)
szélt, majd megállapította, hogy a nésel vacv tervszerű támadással szemészaki filmköltemény az
met nép politikai magatartásában soUj H I R A D 6 ! ben kell-e megvédelmezni az ország Csodás
igaz emberekről és az örök szere- hasem volt olyan következetes és egyKöznap 3, 5, 7. 1 fűayetlenségét. vasv pedig az egvtnáslemről.
séges, mint ma. (MTIk
sal háborúskodó felek Svájcon keresz-

A brit kormány nem ismeri el
a boliviai kormányt

Bern, január 25. Az ExKange
Tclegraph jelenti Newyorkból a Wor
Telegram alapján, Hogy az amerikai külügyi hivatal azzal a gondolattal foglalkozik, hogy Argentína
ellen elrendeli a cazdasági zárlatot.
(MTI)
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Angol részről is megerősitet
fék a német álláspontot

Egyben figyelmeztetik az Utazóközönséget, hogy a felszálló ajtók kékTüzet szítottak
kel bemázolt ablakait ne vakaiják le
felírásokkal ne lássák
az endrüdi önkéntes tűzoltók ésel, különböző
mert az éjjel a vonatnak árulója

A szegedi törvényszék

fogházbüntetést szabott ki rájuk

lehet. A fülkék elsötétitéséért az abban ülö utasok egyetemlegesen fele(A Délmagyarország munkatársától) és id. F e k é c s Imre kihallgatása. El- lősek.
Tizenhat vádlott, közöttük egy fialal- mondották, hogy valamennyien Endrőd
koru nő, sorakozott fel a szegedi tör- község önkéntes tűzoltói és az önkénvényszék ötöstanácsa előtt valótlan tes tüzoltóegyesfllet laktanyájában, az Saját műhelyünkben készítünk
hir terjesztésével és izgatással vádol- egyesület rádióján hallgatták naponta
h o z o t t a n y a g b ó l miniszteri
va. A vádlottak, valamennyien a hé- többször az ellenséges rádiókat, de
engedély alapján mindennemű
késnieigyei Endrőd község lakosai, az- nem azzal a szándékkal, hogy rémhírt
ért kerültek az ötöstanács elé, mert terjesszenek, vagy hogy a hallott dolellenséges rádióállomásokat hallgattak gokat lázitásra használják fel.
és az igy szerzett híreket a faluban
Vallomásuk közben dr. Molnár taterjesztették. Az élsőrendü vádlott, nácselnök megjegyezte:
maximális áron
K u r i l l a Sándor cipőfelsőrészkészitő
— Micsoda tűzoltók másuk. »he|y*tt
R E I C H - é k s z e r é s z
bátyja, K u r i l l a Bálint cipészmübe- hogy oltották volna, szították a tüzet
Kelemen-utca 11.
lvében levő rádión hallgatta tohbedma- a faluban.
gával az ellenséges rádiók magyar
A vádlottak azonban továbbra is
nyelvű híradásait, a vádlottak közfii megmaradtak tagadásuk mellett, noha
hatan pedig az önkéntes tiizoltóeirvesii- nyomozati vallomásuk és töbh tanúvalIzland és a Szovjet
A képviselőház ülése
let rádióját állították be idegen állam- lomás ellenük szólt.
díplomccioi kapcsolata
Budapest, január 25. A képviselő*
beli magyar nyolvii rádióhírek hallgaA tőrvényszék végűi is öl vádlotHelsinki, január 25. A Svenska tására.
Nagj
tat bűnösnek mondott ki izgatás vét- ház keddi ülésén T a s n á d i
Pressén stockholmi jelentése szerint az
Mielőtt a vádlottak kihallgatására ségében és Vaszkó Imrét 3, Soczó Vin- András elnök a kegyelet hangján em*
Izland és a Szovjet között folyt tár- került volna sor, dr. M o l n á r István cét 4. Hornok Imrét 3 Dobai Já- 1 ékezett meg gróf Z i c h y János el*
gyalások a diplomáciai kapcsolatok elnök kihirdette az ötöstanács végzé- nost 3 hónapi és Bukva Ua.jost 1 hó- hunytáról. Javaslatára a képviselőháa
sét, amely szerint a vádlottak közül napi fogházra Ítélte, id. Fekecs Imrét
felvételére vezettek. Az izlandi kor- tíznek az ügyét a gyulai törvényszék pedig felmentették'.
elhalározta, hogy emlékét az ülés jegy*
mány eddigi londoni megbízottját ne- bfintetőtanácsa elé utalja, hat vádlott
A vádlottak megnyugodtak' az íté- zőkönyvében örökítik meg.
vezték ki első moszkvai követté. Az ügyében pedig maga az ötöstanács letben, dr. M é c s é r József kir. ügyész
A Ház ezután elfogadta a kormány*
orosz követ nevét még nem közölték, ítélkezik Ezután megkezdődött V a s z - azonban semmisségi panaszt jelentett nak adott felhatalmazás további meg*
bár már útban van állomáshelye felé. k ó Imre, S o c z ö Vince, H o r n o k he a Kúriához,
hosszabbításáról szóló törvényjavas*
Imre, D o b á l János, B u k v a Lajos
(MTI)
lst egyik szakaszában a képviselőház
és a felsőház között felmerült ellentét:
Szabod India mozgalom
kiegyenlítéséről szóló együttes bizott*
állam miniszter* beszédet
ság jelentését, továbbá azokat a mómondott Berlinbeh
dosításokat, amelyeket a felsőház *
Riadójelre előbb is elindítják a vonatokat
családbafogadásról és tartásról való
Berlin, január 25. A Német TI je
lenti: A >Szabad India (-mozgalom berA pályaudvar felesleges közönsége
gondoskodás előmozdításáról szóló é»
lini központja ünnepi órával emlékeA bombázó repülőgépek a kínálko- kében szokásos pályaudvari kikisé- a nemzeti gazdálkodás rendjét zavaró
zett meg az indiai függetlenségi napzó
sok cél között elsősorban a vasúti réstől, fogadástól feltétlenül tartóz- egyes cselekmények szigorúbb bünteról. Az ünnep központjában N a m b a r,
már téséről
szóló
törvényjavaslatokon
a központ vezetőjének beszéde állott, és közlekedési berendezéseket igyekezr kodjanak. Az állomások, mint
említettem, a repülőgépek kedvenc cél- végzett.
akit röviddel ezelőtt Bose államminisz- nek tönkrelenni.
Szándékukat annyival is inkább jai és az utazási cél nélkül tartózkoterró és az indiai nemzeti kormány
A napirend utolsó pontjaként a 43
tagjává nevezett ki. Az áliamminisz végre tudják hajtani, mert a vasutvo- dó személyek feleslegesen teszik ki tagu országos bizottság rendes és pótnalak,
de
különösen
a
vonatok
nappal
magukat
a
komoly
veszélynek.
Nem
ter beszédében többek között kifejtettagjainak megválasztása szerepelt. Vé*
te, hogy egy közel 400 milliós nép sza- már nagy magasságokból is felfedez- lehet elvárni a vasutaktól, hogy ezek- gül a már régebben elhangzott inter*
hetők.
A
szerelvények
négyezer,
a
füsnek
az
embertömegeknek
a
védelmére
badságküzdelmét, amely nép ráébredt
pellációkra olvasták fel a mipiszterf
küldetésére, e földön semmilyen hata- tölgő mozdonyok hétezer méter ma- is létesítsen megfelelő befogadóképes- válaszokat, majd az elnök napirendi
gasságból
jól
láthatók.
ségű
óvóhelyeket.
lom sem nyomhatja el. Az indiai naipditvánvára a képviselőház ülését biIlyen körülmények mellett az utascionalizmus és az angol imperializ
Hosszabb várakozásnál riadóra nem zonytalan időre elhalasztották. (MTI)Í
mus közötti gyűlölet rendkívüli mére- ember is állandó, az otthoninál foko- szabad össze-vissza rohanni, hanem
teket öltött. Mint az áliamminlszter a zottabb veszedelemnek él a vasúti uta- amennyiben az állomáson kiépített
továbbiakban kifejtette, az indiai nem- zás alatt.
óvóhelyek, futóárkok vannak, a porzeti hadsereghez tartozó tízezer főnyi
Mit kell tehát tudni az utazás lég tások irányítása mellett vonuljanak le
A kukorícavetőmag
tömegek epedve várják az Indiába va- oltalmával kapcsolatban?
(az óvóhelyre, vagy pedig hagyják el
ló bevonulásuk boldog pillanatát.
beszerzése
Mindenekelőtt nem szabad az utolállomás környékét,
A nyílt vonalon megtámadott és
— Meg vagyok győződve — mon- só pillanatra halasztani az elindulást.!
Budapest, január 25. A földműdotta —, hogy ez a bevonulás azzal A hucsuzkodást rövidre kell fogni, megállt vonatnál az utasok széledjenyomaté*
fog végződni, hogy nemzeti zászlóin- mert sohasem indulhatunk elég ko- nek szét jó messze a vasútvonaltól velésügyi minisztérium
kat Delhiben, India fővárosában bont- rán. Az állomásra való menet közben bokros ,erdös területekre, hogy Jól kosán felhívja a gazdák figyelmét
egyszerre felzug a sziréna hangja. Ha leplezve legyenek. A vonat a légive- arra, hogy a szükséges kukorica*
hatjuk majd fel. (MTI)
villamossal, autóbusszal, gépkocsival, szély elmulta után megvárja az utaso- vetőmagról a saját érdekükben is
vagy fogattal haladunk az állomás fe- kat, ismét felveszi őket és csak a be- minél előtt gondoskodjanak, mert
Néger csapolok Burma
lé, a szirénák megszólalásakor azon szállás után indul tovább.
szűk keretek közölt
határán
nal meg kell állni és pedig a sínhez
Az állomásokra való beérkezés az aránylag
Raegoon, január 25. A Német TIjnem kötött járművekkel az úttest jobb után a leggyorsabban hagyja el min- mozgó minőségi vetőmag akción
kivül állami akció keretében nem
jelenti* Uj-Delhibe érkezett jelentések (oldalán. A villamosokkal ugy, hogy denki az állomás környékét.
Hajón való utazásnál a riadóra ne kerül kukoricavetőmeg kiosztásra.
szerin' India és Burma hatórán Nyu az utkeresztezések szabadon maradjagataícikábót odaszállított néger csa- nak. A villanyáramot két percen be- veszitsük el a fejünket. Ide-oda ro- A földmüvelésügyi
minisztérium
patokat vontak össze, hogy ezekkel lül kikapcsolják és a kocsik nem köz- hanni nem szabad, mert a hajé kőny- aira is figyelmezteti a gazdákat,
helyettesítsék a brit parancsnokság lekednek tovább. A gépkocsik ajtajait nyen elveszti egyensúlyát és nehézkés
alatt álló indiai csapatokat. A britek le kell zárni, a kulcsot magunkkal lesz a vezetése. A légiriadóra a hajók hogy a rendelkezésre álló kukoriminden valószínűség szerint azért vinni, hogy a nagv zavarban a ko- a part mellé állnak, a legénység a cát vetési szempontból való alkai*
nyúltak ehhez a rendszabályhoz, mert csit el ne lophassák. A lovakat a ko- mentőcsónakokat leereszti, a felszál- másságra alaposan vizsgálják meg.
tartanak attól a veszélytől, amelyet a csikból ki kell fogni és rövidre fog- lást részint csónakokkal, részint járó- Ne mulasszák el tehát a gazdák*
Bose vezetése alatt álló indiai nemzeti va valamilyen oszlophoz kötni. Meg- deszkákkal biztosítja. A Duna mentén hogy vetési célra félretett vagy behadsereg jelent. Bose hadserege már állás után tájékozódni kell a legköze- lévő erdők rendszerint jó fedezéket és szerzett készletüket, bármilyen volt
lebbi utközbeni nyilvános óvóhclvröl. leplezést nyújtanak.
bevonult Burma területére. (MTI)
is az őszi vagy téli vizsgálat ered*
a házi óvóhelvekről, futóárkokról.
Igen fontos az éjjeli utazás köz
esetleg más természetes fedezékekről. ben a vonatoknál és a bajóknál egy- ménye, a vetést megelőzően újból
A riadó tartama eddigi tapasztala- aránt a teljes elsötétítés végrehajtó csiráztassák. .(MTI)
Montagu Norman
tok szerint 1—í és fél óra hosszú, de sa. Az elsötétitési rendszabályokat az
még töbh is lehet. Közben a vonat utasoknak be kell tartani. Függönyök
súlyos beteg
Szomorodott sziwel tudatjuk
természetesen már rég elindult. Ezért mögül kíváncsian kinézni, azokat félrokonainkkal és ösmerŐseinkLondon, január 25. Montagu Nor- annál is inkább kívánatos a korai in- rehúzni tilos. Az utas a magával hoke], bogy drága jó férjem és
man, az angol bank kormányzója, élet- dulás, mert amennyiben egv vonat va- zott világítási eszközöket sem n « » szerelett apánk
veszélyesen megbetegedett. Influenza lamely állomáson riadó esetén indu- nálhatja és a kifüggesztett légottalmi
következtében
kétoldali tüdőgyulla- lásra már készen áll. ugv a riadójel- hirdetmények szerint kell viselkednie.
Szeaő Lloót
dást kapott. Legközelebbi rokonait re, amennyiben azt az egyéb forgalmi
Gázvilágltásu kocsiknál az üvegelhunyt. 1944 január 27-én délbetegágyához hívták. Montagu Norman szabálvok megencedik, a menetrerd burát feketére festik és azon alul
előtt tiz órakor temetjük a cin72 éves és 24 év óta az Angol Bnrk szerinti indulás előtt, a vonatot 29—20 csak egy ötpengős *>agyságii fehér
teremből.
kormányzója. (MTI)
pereeel előbb is menesztik A vonat folt van, az ilyen megvilégitós melA GYÁSZOLÓ C S A L Á D
Ugyanis kint a vonalon menetközben leit 30 méterről már seninv lény sem
nagvobb biztonságban van. mint az látható. Függönyök has/náUte nem
Részvétlátogatások
mellőzéállomáson. Külön fel kell hívnom az szükséges. A burát lehajtani nem szasét kérjük.
'08 utazóközönség figyelmét, hogy a bé- bad.
Berlin, január 25. A Német TI jelenti: Illetékes helyen foglalkoznak a
londoni rádiónak a német- szovjet
megállapodásra telt ama megjegyzéseivel, hogy Szovjetoroszország annakidején csak azért kötött megállapodást
Németországgal, hogy éppen ezen háborúra készülhessen. A Wilhelmstrassen figyelemreméltónak találják, hogy
most már angol részről is megerősítik
a német Álláspontot, amely szerint
Szovjetoroszország csak azért kötött
megállapodást, hogy katonai előkészületeit befejezhesse és azután Németországot háborúba sodorja. (MTI)

arany ékszert

Háborús utazás

A fffrvftipzeh mcgKezdfe
mohái KOzciláfásl leiflgvdó
bOnaggéneh tórggalását
(A Délmagyarország munkatársától) Nagy feltűnést keltett mintegy
két hónappal ezelőtt Makón és Szegeden, hogy a rendőrség különböző
szabálytalanságok miatt őrizetbevette T a r r Gézát, a makói közellátási felügyelőség vezetőjét és átkísérte a szegedi
ügyészségre, ahol
letartóztatták és vizsgálati fogságba
helyezték. A gyanú szerint megvesztegetés esete látszott fennforogni, ezért az ügyészség háromrendbeli vesztegetés büntette miatt adott
ki vádiratot Tarr Géza ellen. Az
első vádpont szerint Tarr Géza 3007
pengőt kér és fogadott el Blaskovies
Péter nagykirálysági nagybirtokostól azért, hogy a Csanádpalota község részére eladott 133 darab hizott
sertést számítsa be a termésrendelet szerint előirt gazdapontokba. A
második vádpont szerint Tarr egy
vég vásznat kért és kapott Fleischmann Náthánné makói textilkereskedőtöl, ennek ellenében megígérte
neki, hogy segítségére lesz neki abban az eljárásban, amely árurejtegetési ügyből kifolyólag indult ellene a közellátási és bűnügyi hatóságoknál. Végül — a vádirat szerint — Abafi Ferenc földbirtokos
vesztegette meg a közellátási felügyelőt 1050 pengővel, ugyancsak
azért, bogy eladott sértési után irja
be számára gazdalapjára a megfelelő
számú terménybeszolgáltatási pontot.

A következő tanú Fleiscfimann
Náthánné lett volna de betegsége
miatt igazoltan nem jelent meg.
Nem jelent meg Abafi Ferenc sem.
Dr. Komlőssy Bertalan ügyész
indítványozta, hogy a törvényszék
napolja el a főtárgyalást az elmaradt tanuk újból való megidézése
végett, javasolta, hogy idézzék meg

a legközelebbi íőtárgyalásra d r . l ü E L M A ü i A K U K S Z A Q
w
Németh Bélát, a makói közellátási I S Z E R D A , 1944 J A N U A R 26.
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felügyelőség jelenlegi veztőjét is j • ' ' • • • • • ^ • ^ • • ^ • " • • ^ " w r e * " 1 ^ - '
és szakértőként hallgassák ki. A pitották, hogy Szegeden — kis kivádlott védője ellenezte a főtár- vételtől
eltekintve — a padlások
gyalás elnapolását, dr. Németh Béla megfelelő lomtalanítását mindenütt
megidézését.
.végrehajtották. Az első ellenőrzs
A törvényszék rövid tanácskozás s o r á n az érdekeltek, akik nem kelután ugy döntött, hogy a főtár- lően hajtották végre a padlások
gyalást elnapolja és a legközelebbi lomtalanítását,
csupán figyelmezíőtárgyalásra megidézi
Fleisch- tetésben részsültek. A padlások
mannét, Abafit és Németh Bélát, ellenőrzése azonban tovább tart és
valamint bekéri megszemlélés vé- ahol ezentúl rendellenességet ta~
gett a kereskedőnő és Abafi karto- pasztalnak, ezesetben már a kihátékját a makói közellátási felügye- gás! feljelentést teszik meg az ellőségtől.
lenőrző közegek.

Másfélezer kiló,
furával hamisított zsírt szállított
Szegedre egy medgyesegyházi hentes

A szombati
rendkívüli közgyűlés és
a kisgyűlés tárgysorozata

(A Délmagyarország munkatársától) jelentelte a Délmagyarország,
(A Délmagyarország munkatársá- zsirl szállított Szegedre, igy a zsír hogy dr. T u k a t s Sándor főispán
tól) Párját ritkitó, nagyszabású élvezhetetlen és főzéshez egyáltalán 27-én, csütörtökön délután 4 órára
zsirhamisitást lepleztek le a szegedi nem alkalmas. A 15 hordó tartal- kisgyűlés, szombaton, 29-én délvágóhídon. A husiparosok szövet- mát nyomban átadták az állami előtt 10 órára pedig rendkívüli közkezete január 20-án 15 hordó zsirt vegyvizsgáló intézetnek pontos ve-! gyűlést hivott össze. A kisgyűlés,
vett át S u s á n s z k i Mihály med- gyelmezés végett
A vegyelmező I valamint a közgyűlés tárgysorazagyesegyházi hentes, hatsóági zsir- munka még folyik, annyit azonban tát ma adták ki. A
kisgyülési
gyüj tőtől. A 15 hordó összesen 1675 máris megállapítottak a vegyvizs- j tárgysorozaton polgármestert
előkilogram zsirt tartalmazott, ezt a gáló hivatal vegyészei, hogy a zsir' terjesztések szerpelnek s ezek kötekintélyes mennyiségű zsiradékot annyira össze van keverve túróval, zött a város egészségügyi intézméSusánszki mint hatóságilag kije- meg egyéb anyagokkal, hogy szinte [nyei részére szükséges évi gyogylölt zsirgyüjtő Medgyesegyházán és szétválaszthatatlan
és
legfeljebb • szermennyiség vállalatbaadása; a
a környékbeli falvakban szedte trágyázásra lesz alkalmas.
j Központi Tejcsarnok Rt. részére
össze a minden levágott sertés után
A zsirhamisitásról természetesen, 20.000 pengő kölcsön folyósítása;
beszolgáltatandó zsiradagokból. Az értesítették a rendőrséget is és kö-,özv. Kovács Tanács Mihályné ké1675 kiló zsirt a husiparosok szö- zölték a rendőrséggel, hogy Su- relme, az alsótanyai erdők 1943.
vetkezete hétfőn akarta szétosztani sánszki kedden érkezik Szegedre aj évi diótermésének árverés utján
a szegedi hentesek között a közön- zsir árának felvétele végett. A vágó- j való értékesítése; az alsóvárosi
séghez való továbbítás végett, a hidi pénztárnál detektívek vártak téglaégető terület
nádterniésének
Tarr Géza ügye kedden délelőtt szétosztás azonban el sem kezdődés amikor a medgyesegyházi hentes , hasznosítása; a
Klebelsberg-telepj
került tárgyalásra a szegedi tör- hetett, mert a hordók felbontásamegjelent, közrefogták és a rendőr-; állomás előtti gödrös terület hasz.
vényszék büntetőtanácsa előtt. A kor nyomban
rájöttek, hogy Su- ségre vitték. Kihallgatása után át nosilása; ugyancsak a
Holllisza
tanácsban ezalkalommal
Curry
nádtermésének
és
a
Petőfi
SándorRichárd törvényszéki elnök töltötte sánszki túróval és vizzcl hamisított j fogják adni az ügyészségnek.
sugárut
63.
számú
telek
hasznosíbe az elnöki tisztséget.
tása; a felsővárosi téglaégető terüTarr Géza kihallgatása alkalmáleten levő vadviz halászali joga; a
val tagadta bűnösségét és azt állínagyszéksóstó
nádlermésének, vatotta, mind" Blaskovies, mind a
lamint
a
rókusi
állomás körüli vízFleischmann, mind pedig az Abafiállás
nádtermésének
hasznosítása;
féle esetben szabályosan járt el.
több bérletátruházási kéretem, úgyBlaskovies Pétert tanuként hall- Nyilvános viztartáluokai építenek a város főbb pontián
szintén építkezési engedély; Farkas
gatta ki a törvényszék. Kijelentette,
(A Délmagyarország munkatársá- hát, hogy a házparancsnok és a Pál vállalkozó kérelme az írógépek
hogy nem adott pénzt Tarrnak és
nem várt tőle semmiféle kedvezést. tói) Vasárnap — mint arról beszá- j helyetteseik a törvényes keretek karbantartási dijának felemelése
adóhátralék-elengedés,
'A 133 darab hizó eladására Csa- molt a Délmagyarország — a lég- közt teljesítsék felelősségteljes kö- érdekében;
özvegyi
nyugdijkérelem,
valamint
oltalmi
házparancsnokok
és
a
ház-]
teltzettségüket
és
a
házcsoport
lanádpalota községgel kötött szerzőr
dést, amikor azonban a hizók át- parancsnokhelyettesek egyrésze ün- kómák segítője, támogatója legyen, más nyugdíjazási kérelmek és beadására került sor, ekkora a község nepélyes formaságok között letette Ugyanígy azonban fontos" és meg - j ^szabadságolások,
A koz
g y u l e s tárgysorozata a köÉrtesülésünk követelhető az is, hogy a lakók makontingense betelt és a községi ve- a hivatalos esküt
a törzsivagyonból 20.000
zetőség továbbadta a disznókat egy szerint vasárnapra 1500 házpa- radéktalanul végrehajtsák a h á z - j vetkező:
en
ertéku
parancsnok
és
helyetteseik
r
e
n
d
e
l
|
?
S
°
buzakölcsön jegyzése,
felvidéki fakitermelőnek. A vétel- rancsnokot idéztek he eskütételre
« a g y a m , á r i tartalékalapból ugyan*
árat ez a fakitermelő fizette ki neki és a következő napokban még to- kezéseit,
a községi főjegyző jelenlétében. A vábbi 4500 házparancsnokot, illeA házparancsnokok
eskütételén ! c s a k 2 0 0 0 0 P e n 6 ő névértékű. buzasertéseknek a gazdapontokba való tőleg házparancsnokhelyettes
tesz kivül folyamatban vannak Szege- k o l c s o n jegyzése; a közellátás szábeszámítása szabályosan történt.
esküt
A házparancsnokok zöme den a másirányu légoltalmi előké- mára 300.000 pengő azonnali kölS z e k é r k a Imre, a makói köz- február másodikára van beidézve & születek is.
csön kiutalása sertések beszerzéséellátási
felügyelőség
tisztviselője városházára, ezen a napon ismét
hez, Bozsó Imre városi pénztártiszt
Horváth István tűzoltóparancsvolt a következő tanu. Az ő reszort- nagyobb tömegben fogják letenni
előlépttése,
Sári
István
adónoktól
jába tartozott a gazdák által be- a hivatalos esküt
hivatali ellenőr előléptetése iránti
szolgáltatott
sertések
pontjainak
A házparancsnokok és azok he- nyert értesülésünk szerint, a város j kérelme; Szűcs Ferenc városi adóbeszámítása és bevezetése a gazda- lyettesei — mint ismeretes — leg- több pontján nyilvános viztartályo- Észt előléptetés iránti kérelme; özv.
könyvbe, meg a kartotékba. A Blas- újabban már
hatósági közegeket kat építenek. Hogy hol lesznek! V a r g y a s Józsefné kérelme családi
kovics-féle disznókat tizesével mér- megillető büntetőjogi
védelemben ezek a nagy víztartályok, azt most pótlék engedélyezése iránt; hat taték le, összesen 182 mázsál és 30 {részesülnek. Az errevonatkozó ren- határozzák meg. Épül ezenkívül 3 nyai leventeotthon épitése ügyében
kilót nyomott a 133 darab disznó, delet azt jelenti, hogy a házpa- autó lejáró a Tiszához, hogy a víz- hozott közgyűlési határozat kiegészítése; a Teleki-utcai óvóda és
ők kiszámitották egynek-egynek azjrancsnok, vagy helyettese, mükö- vételt ezzel megkönnyítsék.
napközi
otthon újraépítése.
átlagsulyát és az átlagsulv után dése közben, mint hatósági közeg
Közölte még Horváth tüzoltófőszámították be a gazdapontot. Ezt jár el s kijár részükre a hatósági parancsnok, hogy tervbe van véve,
ő szóvátette közvetlen felettesének,[közegeket megillető védelem is. A miszerint azokban a nagyobb háA stockholmi magyar fcnyképkiálSkopál Jánosnak, aki azzal nyűg- 1 kormányrendelet a büntetőjogi vé- zakban, melyekben kevesebb a la- Iitás. Stockholmból jelentik: A péntetatla meg, hogy a felügyelő ur azt delmct azonban csakis azon ház- kók száma, nyilvános óvóhclyekei [kon Stockolmban megnyílt magyar
„reB
"
fényképészeti kiállítás a stockholmi
az utasítást adta, ha az átvételi je- parancsnok, vagy helyettese szárná- építenek.
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A
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súly szerint kell elszámolni Elás- rendeík'etfésfci feltéTleö- . JóTvécryés ,f - , _ .
e i tellenőrzés
i s j é g ü l f asorán
i a n 5 smecállae m p o n t - lmást.
l a ^ e z (MTIi
e r s z e m é I y látogatja meg a kiál
keretek közt mozognak. Fontos t e á beó ll . t Az
kovics Péter disanóit

Hatezer légoltalmi hOzparancsnoh
tesz esküt Szegeden

0 ii L M A G Y A B O K S Z A G szácvetikoztcm idült
csinytevések'ért. rombelitől' nehéz sorompók választa- jStevan Szremac, Veljko Petrovity,
S Z E R D A , 1944 JANUAR 26.{'Továbbá a legnagyobb tiszteletet ér- nak el. Egynek érzem, egynek nézem ' Milán Kasanin, nemcsak Délmagyaror*
d e m l ő l a n i t ó i r e n d u j h a j t á s a i t s z e m azért a kettőt s hogy a minap korán szág területén születtek, hanem költé*
lélve, még mindig képtelen vagyok me- reggel arrafelé volt dolgom, csak ugy szetük össze is nőtt e földdel. A ma*
nekülni az összehasonlítás elől.
tudtam közeledni feléje, mint kezdet- j gyar kulturszférában élő szerb költőid
Orök-diák
— E z a z i g a z i p i a r i s l a , g o n d o l o m , ben. Lábujjhegyen, derekamat hirtelen kapcsolták be a szerb szellemiséget así
.Végtelenbe nyúló éjszakákon, akár Kiss Sándorra emlékeztet, vagy Lin- és félszegen meghajtva haladtam el uj európai kulturába, a szerb nemzeti
félálomban, akar egészben, olt ülök d e r R ó b e r t r e .
előtte, aggodalmas csodavárással les- eszmét az irodalomban ők vitték diagyakran a piaristagunnázimpban, a faTalán csak az alakjuk, egy-egv ve, hogv hátha felbukkan a fasorban dalra. A magyar kulturának minde«
ragott padok közt, befejezek egy meg- mozdulatuk, valami a hangjukból, a Kiss Sándor, vagv Linder Róbert ilt élő kisebbségre ez volt a hatása.
kezdett, de időt elölt abbanhagyott mosolyukból, de az övék.
alakja.
monogramot s ugy hajt valami, hogy
Opálos
szinü
téli
napokon,
amikor
siessek, mert elkések. A bánáti kisváros zegzugos utcái során járva aztán, olyan az időjárás, mintha elkésett okA régi szegedi halászat
csodálatos módon összevegyül az ot- tóber volna, áhítattal környékezem a
szegedi
rendházat,
mert
a
gyerekkotani rendház a szegedivel, nekem sutA múltkor a hódoltságkorabeli szetognak a Tisza felé néző öreg lak, az
gedi halászatról szólottunk, most a
árnyékuk megnövekedik és szinte halAVIII. század halaszóietóből szeretlom az eltávozott lelkek bucsuüzenenénk bemutatni néhány jellemző rész®
lét. amint meglátogatják a hajdani
letet,, amelyet egy érdekes kéziratból
hajlékot.
merítettünk. A Somogyi-könyvtár őrzi K o v á t s István szegedi építőmesösszezsugorodva, kutakodva a végter önéletírását, amely varosunk XIX.
.elenben, amit a kényelmes ember szeszázadbeli társadalmára, polgári éleret semminek nevezni, évtizedeket relére nézve kiváló értékű forrásmunpülök vissza, lábujjhegyen járok, hirka. Kováts István a maga erejéből ó®
telen és szögletesen meghajtom maDr. Szvetiszláv Sztefánovity neves költészet elemeiből táplálkoznak, az uj kitartó buzgalmából sajátitja el mesgam, mert elhaladt előttem Kiss SánKülföldi tanulmányutakat
dor, vagy Linder Róbert megtestesült szerb irodalmi kritikus és művelődés- kor eszmeáramlatát teljesen nemzeti terségét.
jósága. Csak félő tisztelettel tudok történész állapította meg, hogy a pol- szellemmel telilik. Nem csoda, ha szi- tesz, az Akadémián pályázatot tűz k)
feltekinteni rájuk, pedig soha nem bán- gári osztály megalakításában s élet- vesen '.áija ki leikél a fiatalabb Író- építészeti szakmunka jutalmazására®
tottak senkit, A gyerek gondol igy az formájuk európaisitásában, ezenfelül a gárda a két költő hatása előtt.
neki köszönhető, hogy az árviz alkal*
Branko Radicsevity példájára fejlő- mával, majd a várbontáskor nagyér*
apjára, akit nagyon szeret még ak- nemzeti kultura megújításában a magyarországi szerbek jó másfél század- dő keltők közül Petőfi főleg Zraárja és Jtékü műkincsek, középkori faragott
kor Is, ha a sarokba lérdeltette.
dal jártak a többi szerbek előtt. A Gym-o Jaksityra volt nagyobb hatásNem tudom, más hogyan van vele, szerb művelődés cs az uj szerb iroda- sal, az utóbbi maga állapítja meg, hogy 1 kövek nem kallódtak el, mert a saae rn'm csak a diákkorom, hanem az lom magyar földön fejlődött ki s in- el sem tudja önmagát képzelni Petőfi ját pénzén vásárolta össze és később
egész életem össze van forradva ez- nen sugárzott ki hatása a többi szerb- hatása nélkül. Zmáj költeményei kö- i a muzeumnak a jándékozta őket.
zel a két piaristával. Ballagó tluie- lakta területre. A szerb királyság bu- zött számos Petőfi-forditás szerepel s j önéletrajz; Y-ói/ esetröfl-esetre nérültségemben nem ismerem meg a jó- kása után, az ozmán birodalom fenn- nem egy átköltés. Zmáj Arany-balla- • hány érdekes szemelvényt szeretnénk
ismerősöket sem, még
.. mindig, a . régi hatósága alatt a szerb nép nemzeti dákat is fordított és a Toldit is átül- ! bemutatni, addig is, amig az égés®
utcákat róvom s mikor valami paj- é l e t é n p k megnyilvánulásai el voltak tette. Nem egy verse a nagy magyar ] kézirat kiadására sor nem kerül.
kós gondolat nevcletlenkedik felém, fojtva. A rájasorban élő nép őrizte költők eszméinek sugalmazására for- Anyai nagyapjáról, az 1748. születeti
Kéri István halászmesterröl megemhirtelen megrezzenve nézek körül.
meg csupán a nagy nemzeti mult em- málódott ki lelkében.
lékezve,
kitér az egykorú halászélet
— Jaj, ha meglátna Linder páter, lékeit néni énekeiben, regéiben. A moA Zmáj fordításainak nagy balása
most kiolvasná a szememből a gon- dern, európai kultura feszitő ereje ezt volt a szerb irodalomra. Közvetlen bemutatására is. > Abban az időben
j Magyarországban mintegy középpontdolatomat!
a népi etemet termékenyítette meg Ma- kapcsolatba került velük a szerb iroTőle tartok jobban, hiszen Kiss gyarországon. ahova a szerb nép na- dalom a kézépeurópai irodalmi áram- íja volt Szeged a halkereskedésnek,
Síipdor költő volt s azok megértőbb gvobb csoportja menekült a törökök lattal. Ugyanebben az időben fordított [Százezer múzsákra ment, amit magálelket, tul tudnak hatolni a látható ha- elől abban a reménvben, hogy hazája Jókaiból M Ián Rakitv. A Toldi-fordi- iba Erdélybe szállítottak, mert a szetárokon is, megértik a gyerek vibráló, hamarosan felszabadul s bele kapcso- tások és Jókai müvei a Vila cimü Igcdick nemcsak a halfogáshoz, hakiszámíthatatlannak tetsző lelke el- lódhalik a nyngateuröpai kulturélel szerb folyóirat hasábjain láttak nap- nem annak földolgozásához is értetitek. Jól tudták tisztítani, hasitanl,
csúszásait, szerelik a gyereket, nem vérkeringésébe.
világot. Á folyóirat Belgrádban jeleni i szárítani, füstölni, gyékénnyel csomanz ellenséget, a kezükre adott nyers
Vuk
Karadzsity
magyarországi meg.
'golni, ugy, hogy a szegedi száraz ha,natciiát nézik benne. Nem mintha Linszerb iró harcolta meg a szerbek kuljlat évekig el lehetett tartani. Amint
Branko
I-iadicsevity
1843-ban
kezdte
dert félre lehetett volna bármivel ve- turális megújhodásának harcát. Az
öreganyánk beszélte, számtalan külzetni. hiszen elég volt, hogy szemébe j! , , .
.
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. ei munkásságát. Az általa elindított uj földi kereskedő jött és itt nagy bevá,
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mondott: O J
nyelvet akarta tenni s kérlelhetetlenül múltra tekinthet vissza. Az első költői sárlásokat tett hal- és halzsirból. Az_ l'e most hazudsz!
{küzdőit azok ellen, akik egy általános csoport kivétel nélkül magyarországi f időben a leghíresebb halhasitó telep
: szláv nvi .lvet akartak irodalmi nyelv- volt, és pedig Bránkó Radicsevity. tvolt a Porgány, Királica és az alsó
— Igenis, tanár ur, hazudok.
• vó fejleszteni a szerbek között is. A Zmáj, Gvurő Jaksity, Laza Kosztity s Tisza jobb partján vagy huszéharEgv hosszú életre való ajándék :l >
^
< szerb irodalom és kuliura alapja csak cs Milcnko Gresity. Az első irodalmi jminc tanyán hasttotlák a halat. Ne
a útit akkor kaptam tőle.
szerb nyelv lehet— hangoztatta. csoport tevékenységét a szerbiai Voji- 'gondoljátok kedves gyermekeim, hogy
Ne folytasd, nem vagy azok kö- a népi
Szerbia kultúrájának folytatni kell szláv llity fejezi be, akinek bensőséges ja Maros és Tisza folyók mindig ekzül vn'ö akiknél ez kifizetődik. Mert szellemi életét ott, ahol a szerb biro- lelki kapcsolatai voltak Magyarország- !korák voltak, ó nem! A Tisza bal*
szent jgaz, hogy ncgy t ö k e , ha valaki dalom megbuktatásakor az félbeszn-L a ]. Lírája nem egy gyöng/T magyar | partja elkezdve Csongrádtól le a Ti*
bánni tud vele. De ahhoz más tipus kadt. A szerbség nem olvadhat bele I országi támakört ölel fel,"igy a'Bu- •sza torkolatáig mindig kiemelkedett
kei).
rnót félevem alásan a más- s c m m i f é l e s z l á v ingerbe, ha az mind-! c s u a sa jkáskcrülcttől, A csárdában s j medréből, úgyannyira, hogy legkeve,, a nagy orosz „em7.pt
n ve hm is.
is
Mái most, jeicn-.em aiasan a mas jár!
jsebb 50 n öl mérföldnyi terület via
nemzet nyelve
mások.
világra, furcsán kamatozott ez nálam.
Az európai és magyar nemzeti mozA második írói csoport 1900-tól a j alatt volt. Képzelhető/ha abban a
Liöfordult, hogy ott lebegett már a galom szele csapta meg a szerb nyelvilágháborúig
uralkodik a szerb iro- > vízben elvetették a nagy hálót, néha
számon a füllenlés társadalmi kény- vészt, aki Magyarországon vitte diadalomban. Ehhez a csoporthoz tartozik jegyszerre kihúztak száz mázsányi ha*
szere, mikor mfegiorpantam és ki- dalra eszméit.
Miieta
Jaksity, Aleksza Santity, Du- lat.
mondtam az igazat. Szenzációs volt a
csity,
Sztefánovity,
Bozse Nikolájevity, \ 1855. évi szeptember hóban Vásár*
A nyelvi harcot irodalmi téren
alása. Az emberiség nagy része
ugyanis fel van készülve rá,"hogy ha- Branko Radicsevity folytatta, aki szin Yojiszláv llity, Fandurovity, Veljko {helyre utaztam hajók beszerzése mi*
zugságot hall, az arra adott válaszra tén Magyarország szülöttje s itt is élt. Petrovity, Milán Csurcsin. Á történel- * att. A hajók közlekedése miatt •
endezkedik be, aztán az igazsággal Lirája megüti az uj európai szellem mi témák és népköltészeti anyag mel- í kompkötelet eresztették a Tiszán és
cm fud mit csinálni, zavarba jön. El- színvonalát. Eszméi ujak, kifejezése a lett már megjelenik a belső átélések la közlekedés emiatt megakadt; Várvágtam az okoskodása fonalát. Meg- népi -nyelvben gyökerezve fordulatos modern vázolása, hosszabb lélektan; inom kellett, nem lehetett átmenni. A
bukott. Hozzá teszem még azt is, hagy és erőteljes s amellett könnyed is. elemzések, leíró és elmélkedő lira. A j közelben Gölz János szegedi polgár
i hazugságtól maradhattam volna ked- Játszva tudja kifejezni a legsúlyosabb," történelmi anyagot és népi elemet két nagy hálóval halászott.. A bérlőt
ves cimborája, de az igazságot kép- és legújabb eszméket. Lirája egyszer- igyekeznek átértékelni, spiritualizáltr [kérdem kisvártatva — éppen most
re meghódítja az egész szerb nemze- Erős nyugati hatás vehető észre ezen 'húzták ki a halót —, mennyi hal vol?
telen volt elviselni,.
Tanultam tőle még valamit, de ezt tet, a magyar határokon belül és tul. a költészeten, de a szerb lira magyar- ; benne. Azt mondta nagy Csányi Jósmár nem tudtam mindig betartani. A Bran'-'o Radicsevity alkotása alapja országi újjáéledésének tudata és an- ka, hogv megközelíti a száz bécsi mábenne. zsát. Rágondoltam, hogy ez még a
lett az uj szerb kulturának s halasa nak becsülése is észlelnető
Luther Márton hires mondását:
megérződik a mult század végéig. Vuk Aleksza Santoty költészetében fellel- {régi aratás. 1855-ben a vizjárta földek mind elöntés alatt voltak. Még •
Es gibt auf Érden kein grössere Karadzsity nyelvreformja a szerb nyelv hető a magyarországi költői hatás.
megújhodását eredményezte, ajtót nyiA harmadik korszak költői a két század elején egészen 1855-ig nem keList,
AIs wer seiner Zunge Meister ist. tott vele a modern európai kultúrá- világháború közt alkotnak. A köttök vesebb, mint négyezer ember volt,
nak s Branko Radicsevity nemzeti köl- ekkor már az egész szerblakta terület- akik' halfogással, annak" feldolgozásáYiel denken, wenig sagen,
tészetével ezt az uj korszellemet nem- ről származnak. Irányaik különfélék. val, vagv kereskedéséve! foglalkozN'icbt antworten auf alle Fragen.
zeti taiajba oltotta s az elfojtott nem- Formában uralomra jut a szabadvers. tak. Azt lehet mondani, hogy majd
Ha néha nagyritkán meg voltam zeti erőket magasba lendítette. Rranko a kötetlen forma. A szerb költők kö- az egész Felsöváros*.
magammal elégedve, (végtére szabad Radicsevity nem képvisel irányt a zül délmagyarországi Milos CruyanS z ö s e dl B á l i n t
em is elfogultnak lennem önnia- szerb irodalomban, ő £ teljes szerb sz és Todor Máuojlovity. Mindketten
gamtual szemben), a mosoly lobogóját lélek kifejezője, őt soha sem táraadták élénk összeköttetést tartottak fenn a
félárbocra eresztettem az ajkamon, a egvdlda'uság miatt, mint tették más magyar irók alkotásával. Ady mellett
Olvassa a
mellemet kidüllesztettem s hangosan szerb költőkkel
kapcsolatban. Bár Mikszáth és Gárdonyi, valamint Koszkurjantva abban a biszetnben, hogy Branko Radicsevitv nem üti meg Pe- tolányi nratat közvetlen kapcsolatot a
nem hallja senki, azt mondtam:
tőfi mértékét, de mégis sek vonás van szerb irodalommal. Crnyánszki. kétség_ E s s Sándor, Linder Róbert, mi benne, amely Petőfinek rokonává te- telenül a legjobb szerb lírikusok köhirdessen a
ért nem Játtok most?
í SZÍ. Mindketten ugyanannak a duzzadó zül való. A regény- és novellairodalom
Mindig, mindenben csak ők" kisér- í erőkkel feltörő szabad polgári osz- terén ir.üködő irók' közül a délmagyarJSttfcfc miattuk igyekeztem iá len ni. I tálynak. harcosai. Mindketten a néD- erszáeri származású Jaksa IgnyatQVity, Q é l m a g y a r o r s z á g b a n l
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Hogyan látják a szerbek
a magyarországi vérrokonaik
szerepét a szerb kulturában

Oélmagvararszágot,
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Szegedi
utmutató
A Somogyi-könyvtárban vasárnap
H ünnepnap kivételével könyvtárszolgálat.
Aa egyetemi könyvtárban vasárnap
«> ünnepnap kivételével könyvtárszolgálat.
A varost múzeum egész évben
nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Apró
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 69, Nyi
lassy A. béri. dr, Kiss Lajosné Üóniai-körnt 22, Salgó Péter béri. Halász Klára Mátyás-tér 4, Temesváry
József Klauzál-tér 9.
Városi Színház: V a r á z s k e r i n gő.
Mozik műsora: Belvárosi Mozi:
A k k o r . Széchenyi Mozi:
Sári
biró.
—®O»—

AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETB
ESTE NYOLC OKAKOR,
VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR.
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A t a k a r é k o s s á g tőkét teremt, —

búzakölcsönben aranyat jelen?
— Szerencsétlenség a Szatymazi
vasutállomáson. özv. Varró Antalné
55 éves asszonynak a szatymazi vasútállomáson jobb lábafején keresztülment a vonat A mentők a sebészeti
klinikára vitték. Állapota nem súlyos.

SZÍNHÁZ
Alarcosoál
(Verdi dalművének felújítása)
Szép siker jegyében újította fel a
Városi Színház fiatal operatársulata
hétfőn este Verdi »AlarcosbáL cimü
dalművét Az előadást háromszor halasztották el s ezúttal is csak ugy
lehetett megtartani, hogy a betegsége
miatt akadályozott K a t o n a Lajos
helyett az igazgatóság előzékenysége
folytán dr. P a l l ó Imre énekelte a
baritonszerepet.
Az Álarcosbál örvendetes bizonysággal szolgált arra vonatkozólag,
hogy az ifjú operaegyüttes valóban
fejlődésképes és nemcsak hogy meg
tudja tartani a bemutatkozó •Bohémélet* meglevő teljesítménye által kivívott szinvonalat, hanem annak további emelésére is képes. A Bohémélet és a Tosca eiöadása után az Álarcosbál zeneileg és az előtanulmányok szempontjából is emelkedést jelent, mert az előbbi dalmüvek előadásbeli nehézségeinél sokkal nagyobb és komolyabb feladatok elé állítja az együttest. Az Álarcosbál Verdi egyik legnehezebb operája s éppen ez az oka annak, hogy vidéken,
sőt még a fővárosban is aránylag ritkán kerül szinre. Különösen a tercettek és kvintettek, valamint a nagy
együttesek állítják komoly feladat elé
az énekesgárdát, úgyszintén a kórust
s éppen ezért csupa kezdőkből álló
együttes számára hatalmas teljesítményt jelent az Álarcosbál betanulása és előadása-

— Felvétel a honvéd hadapród Iskolába. Budapestről jelentik: A m.
kir. honvéd hadapródiskoiába az 1944
—45. tanévnek első évfolyamába való
pályázat céljából kiadott pályázati
hirdetmény megjelent • Budapesti,
Honvédségi és Kárpátaljai Közlönyökben. A pályázati hirdetmény, postaköltség beküldése ellenében bármely
honvéd hadapród iskolától is igényelhető. A folyamodvány beterjesztési határideje 1944 április elseje.
— Honvédüzenet. A B. 492. szárou
tábori postáról szivélyes üdvözletet
küldünk hozzátartozóinknak és barátainknak, klüdjk messze orosz földről.
Fráter András honvéd, Basa János őrvezető, Pető Imre, Dorogi László tiz..
Elgecz Tibor, Eke Mihály, Szőnyí Imre és Tóth Ferenc.
— Kisegítő karhatalmi rendőrök figyelem. Folyó hó 27-én este fél 7 órakor a városháza közgyűlési termében
oktatás lesz, ahol kivétel nélkül minilenki megjelenni köteles. RendőrkapiSzegeden bosszú évek óta nem újítányság őrszemélyzeti osztálya.
tották fel ezt a Verdi-operát s ezért
— Megmérgezte férjét és önmagát a közönség nagy szeretettel és hátá«yy asszony. Budapestről jelentik: Az val méltányolta a fiatal operaegyütelmúlt éjszaka egy rendőrőrszem a tesnek ezt a hősies vállalkozását. Az
Társ-utca egyik magányos villájából oporaegyüttes élén F r i c s a y Feren
lényt látott kiszűrődni. Becsöngetett a ( cet keli említenünk, aki bátor és hiházba, de nem nyitottak kaput. Reggel vatott élharcosa ennek a lelkes, ifjú
koTán ismét arra járt és látta, hogy művészgárdának s akinek megfeszi
a fény még mindig kiszűrődik a vil- tett munkája, mindig többet és . szeblából. Egy mosónő ment be saját kul- bet alkotni akarása és céltudatos kulcsával 8 így a rendőr is bejutott. Ko- turprogramja eredményezte a hétfő
pogtatott, de senki sem mozdult, mire esti meleg hangulatu, lelkes sikerű
fel nyittatta lakatossal az ajtót s bent operaelőadást, ö megmutatta, hogy a
halva találta Rónaszéki János 27 éves fiatal énekesgárda valóban fejlődésMAV-fékezőt, a villa házmesterét, va- képes és most már a legszigorúbb bilamint feleségét: Rosinger Erzsébetet. ráló sem gondolhat arra, hogy ezútKiderült, hogy asszony előbb férjál tal valóban kihozta belőlük a maximérgezte meg, majd önmagával vég- mumot, mint ahogy a Bohémek első
zett Házasságuk a szomszédok vallo- sikere után gondoltuk. Reméljük, hogy
mása szerint áldatlan volt.
rTovábbr'fellMTs l s o r á 7 azTfju op°e— Csatorna István halála a mentő- ratársulat megvalósítja majd a szekocsiban. Csatorna István 43 éves tö- gedi operaszinpad másodvirágzását...
mörkényi mezőgazdasági munkást a
Az énekszerepek alakitói közül a
szegedi mentők a baksi majorból a vendég dr. P a l l ó Imrét illik elsőszegedi kőzkórházba vitték. Csatorna sorban kiemelnünk. Kitűnő diszpozíútközben a mentőautóban meghalt. A cióban s annyi nemes mérséklettel,
rendőrség elrendelte holttestének fel- beleilleszkedéssel énekelte René parboncolását a halál okának megállapí- tiját, hogy a közönség legnagyobb eltása végett.
ismerését és rokonszenvét érdemelte
nagyáriája
— Tánctanfolyam Sz*layn41 az ki. Harmadikfelvonásbeli
ipartestületben. Jelentkezés
hétfőn, egyike volt a legszebb baritonteljesitkedden 6-tól.
500 ményeknek, amelyeket a szegedi szinpadon hallottunk. P a l l ó Imre sze— Meghívó. A Légoltalmi Liga kis- replése erőt és bátorságot öntött az
kundorozsmai csoportja évi rendes ifjú énekesekbe s valamennyien mélközgyűlését február 10-én délután 5 tónak akartak bizonyulni arra, hogy
órakor a községháza tanácstermében vele együtt énekelhetik az egyik legtartja meg, amelyre a liga tagjait szebb Verdi-mü főszerepeit.
tisztelettel meghivja a L. U. elnökA fiatal gárdából ezúttal a bemusége.
499 tatkozó B o r o s s Jolán kívánkozik az
— MOVE beszámolónkban Boháry élre. Terjedelmes skálájú, meleg szlBéla büséggyűrüs tflkhgroojs tévét' nezésü, értékes me&roszöpránja nagvKcAárinak irtuk. Ezennel korrigáljuk', [szerű, vivőerővel czfizte Illrika nehéz

pártiját. Csupán a bevágásoknál fci- zsi, Papp István és Bakos Gyula játzonytalankodott kissé, de ez megbo- sza. A Varázskeringö ma bemutató-,
csájtható, ba tudjuk, hogy ezúttal elő holnap, csütörtökön A- és B-, pénteken
ször énekelt színpadon főszerepet A tisztviselői bérletben, szombaton este
fiatal énekesnőre szép fejlődés vár,'pedig bérletszünetben kerül szinre. A
ha jó tanitókezekben marad.
(Varázskeringőt csak felnőttek nézhe
Amália szerepét S o ó s Katalin tik meg.
énekelte drámai erejű, tömör és tisz- f Ifjúsági előadásban kerül szinre
ta szárnyalású szopránjával és olyan ibsen drámai költeménye, a Peer Gynl
meglepő precizitással, hogy őszinte szombaton délután pontosan 3 órai
sikere nem maradhatott el. Különösen kezdettel
a második felvonásban csillogott é s .
pethe9 Fe
a z JJ- M a g y a r S z i u .
szarnyalt szép hangja, amely az ária- M n é p s z e r ű komikusa vasárnap délnak es duettnek s az együttesnek is '
A ' táb ornokné-ban, vasárnap este
fényt és szmt adotL Ugyanez
kell é faé f
' F c k e t e 'Péter.
este
di
kitünöfiatal tenofé'nekeL'ől Í
vendégszerepel t szegedi színházezuüal ismét e ^ k töeSge t'olt az ^
f
^
^
*>""
előadásnak. Negyedikfelvonásbeli á n - j d ° ~ e r
í
amé yneU eddigi
ájat sok szivvei és pompás hangszín- .. . a . j,
v ó2ic kedden
árnyalással énekelte. Kellemes
Kellemes meg? '
* ? f l M < w e B
lepetés volt S a i l a y Margit Oszkár
° ismét szerepel a műsoron.
szerepében.
Csengő
koloraturája,
H E T I MŰSOR!
amely a Bohémek Musettejében nem
érvényesült, most kiteljesedett és elSzerdán este: Varázskeringö. I. B.
ismerésreméltó biztonsággal énekelte 18, II. B. 15.
a komplikált szerepet. R i s s a y Pál
Csütörtökön este: Varázskeringö,.
zengő basszusa, S a á d t .Ede, M a d a - A. 17., B. 15.
r á s z , S z e n t t o r n y a i és C z i m e r
Pénteken
este:
Varázskeringő.
ügyes beilleszkedése kerekítette ki az (Tisztviselői bérlet 16.)
együttest. Különösen a iérfikar remeSzombaton délután: Peer Gynt (Ifkelt, az első felvonás kezdeti bizony- júsági előadás).
talankodását leszámítva. A zenekar} Szombaton este: Varázskerinaő.
tömören és művészi tolmácsolással
szólt; a hibátlan rendezés dr. b a l n o k y Viktor érdeme.
(C8. p.)
—OQO—

DELMAGYARORSZAG

= A szinügyi bizottság ülése. Dr.'
minden
soia^f
T ó t h Béla helyettes polgármester elnöklése mellett kedden délelőtt a város szinügyi bizottsága ülést tartott. I
A szinügyi bizottság ülésén jelen volt
dr. T u k a t s Sándor főispán is. A
színház részéről T. T ö r ö k Emil helyettes igazgató ismertette a februári
müsortervezetet. ígéret történt arra
nézve is, hogy ha vitéz B á n k y Ró-;
bért igazgató legközelebb Szegedre'
Budapesti értéktőzsdezárlat. Barátjön, tárgyalásokat folytatnak vele a
jövő évi tervekkel kapcsolatosan. A ságos irányzattal nyitott a keddi érmüsortervezet szerint a »Tisztitótüz« téktőzsde. Az üzleti tevékenység az
és »A levétc február 2-án, >Utolsó előző napokhoz viszonyitva élénkbeb
tánc* február 9-én (Herczeg-jubileum, volt és a nehézipari értékekben több
előtte Sik Sándor
mond beszédet), kötés jött létre. A szabott kamatozása
piacán a bankzáloglevelek
>Egy csók és más semmi* február értékek
12-én, >Feketeszáru cseresznye* feb- iránt fokozottabb vételi érdek iödéa
Hitelbank
rár 15-én, »Három a kislány* február volt Magyar Bank 96.5,
16-án, > Pillangókisasszony* február 136.5, Nemzeti Bank 432.—, Keresko*
21-én, »Kaméliás hölgy*: február 23-án delmi Bank 329.5, Magyar Kender 74.1,
kerül szinre. — (A müsortervezet nem Szegedi kenderfonógyár 311.75.
mindenben elégit ki. Az Utolsó tánc,
Budapesti terménytözsdezárlat Cse*
Herczeg Ferenc^eggyengébb~darabja"7z jMty forgalom mellett az árak váltéő jubileumára ez nem lehet reprezenta- Inatlanok.
tiv előadás A Feketeszáru cseresznye I Zürichi devizazárlat. F«rU 625,
London 17.32, Newyork 430.—, Bruszpedig nem aktuális.)
szel 69.25, Madrid 39.75, Amszterdam
—OOO—
229.37.5, Berlin 172.55, Szófia 5.37.5)
Bukarest 237.5.
\ színházi iroda közlemftiuel
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos
Szlovák
korona
Ma ujitja fel a színház a Varázs- valutaárfolyamai:
keringő "cimü operettet, amelynek zenéfra T'ZX^VSTnJ^'in
J « Strauss Oszkár irta. A darabot i0.60-80.60, svéd korona 71.70-82.70.
Gömöry László rendezi, a zenekart T.
Csikágói terménytőzsdezárlat. Buza
Török Emil vezényli A főszerepeket tartott Máj. 169.75, jul. 168.75, szept.
Petur Ilka, Erdész Irén, Sághy István, 167.75. Rozs tartott. Máj. 129.25, jul.
Haller Sándor, Vay Ilus, Völcsey Ró- 128.5, szept. 127 cgynyolcad.

TŐZSDE

Menszünik

a zománcedény hiány!
Használt, levert, lyukas edények beszolgáltatása
ellenében újat kap — Régi edények beszolgáltatási ideje: reggel 8—1 óráig

Bruckner Testvérek Vaskereskedaloii Rt.
T e l e f o n s z á m > 12—26. 1 1 - 8 2 .

a -k V WX GTTTf H 0 fl S r A B
X Makra (SzVSE) második lett neS Z E R D A , 1944 JANUÁR 26. hézsúlyban a csongrádi birfeozóversenyen. Vasárnap bonyolították
le
Csongrádon a város levente birkozóbajnoki versenyét, amely iránt nagy
érdeklődés nyilvánult meg. 104 birkózó indult a nagyszabású versenyen s
szépszámú közönség nézte végig az izgalmas
küzdelmeket.
Eredmények:
Szombaton kezdődik
Légsúly: 1. Faragó Kecskemét, 2. Molnár Kolozsvár, 3. Tábori Makó. Pea KISOK kosárlabdahelysúly: 1. Sümegi MTE, 2. Lakatos
bajnokság
MAV Élőre, 3. Harmath Kolozsvár.
A kosárlabdasport fcgyre jobban Könnyűsúly: 1. Koczora T. kor., 2. Kólerjed és népszerüsödik Szegeden. Az sza Csongrád, 3. Csorba Makó, Váltófjuság küzdőszellemének fejlesztésére súly: 1. László Csongrád, 2. Kolozsi
kiválóan alkalmas, csak finom és lo- Kolozsvár, 3. Palásti Csongrád. Kövagias módszerekkel művelhető sport zépsúly: 1. Fekete Makó, 2. Kiss Csonjelentőségét a KISOK idejében i'elis- grád, 3. Fodor Kiskunfélegyháza. Félmerte és ezévben vidéken is megren- nehézsnly: 1. Kovács Csongrád, 2.
dezi már a középiskolák kosárlabda-' Nagvpál Csongrád, 3. Cőbel Szabadkai
bajnokságait.
VSC. Nehézsnlv: 1. Növénv X. ker. LE.
A szegedi alosztály küzdelmeiben a 2. Makra SzVSE. 3. Poör Kecskemét.
Klauzál Gábor, Dugonics András és
Baross Gábor gimnáziumok és a felsőkereskedelmi iskola csapatai vesznek
részt. Az első forduló 29-én, szombaKözellátási közlemények
ton kerül lejátszásra a Klauzál-gimTejkiosztás
názium tornatermében. Koczka és Domonkos vezetésével délután 3 órakor
A városi központi tejcsarnok" kea Dugonics- és Klauzál-gimnáziumok reskedői a mai napon, jannár 26-án,
csapatai, majd Tasnádi és Koczka vezetésével délután 4 órakor a Baross- a 26-iki tejjegyekre >A*-jegyre 5 de?s felsőkereskedelmi iskolák együtte- ciliter tejet szolgáltathatnak ki.
sei mérkőznek. Belépőjegyek 1 pengős
árban a bajnokság rendezőjénél, Szekszárdi Boldizsár testnevelési tanárnál
(Klauzál-gimn.) és a helyszinen kap- B
^ L Y E O S 5 5 T
ható, tekintettel azonban a terem befo- a legmagasabb áron értékesitheti nágadóképességére, csak korlátolt szám- lam.
BÉLYEGKERESKEDÉS. m 2 aban. A mérkőzések iránt élénk érdek- dnlmi templommal szemben.
Dómlődés mutatkozik.
téren. Telefon 39-93.
203

n

SPORT

A P R O H I R P Ü T E S S I C

He vegyen

é s n e adja el h á z t e l k é t '
h á z é t , szftllö v a g y s z á n t ó
t a n y á s b i r t o k á t , mielőtt
fel nem becsülteti vagy
ajánlatot nem k é r K é z é r n é F. M. i r o d á t ó l , Kultúrpalotánál.

Háztelek 100 n. öl Rókuson 20.000 P, Alsóváro
soa 160 n. öl, köves utcán 20.000 P — Adómentes családi ház 2 szobás Újszegeden 35.000 F —
Családi ház 4 szobás, komfortos, köves utcán
Újszegeden 95.000 P — 370 n. öl gyümölcsös 1
szobás házzal 8000 P — 800 n. öl gyümölcsös
Újszegeden 14.000 P — Kis családi ház Felsőváeoson 20.000 P, magasföldszintes ház — 2
szobás, kertes, Alsóvároson, hidász laktanyán*I
40.000 P — Földszintes jó ház 3 Lakással, a]
sóváros templomnál 45.000 P — Sarokház 1x2,
3x1 szobás lakás és kerttel, Alsóvároson, köves utcán 65.000 P — Adómentes ház 2 lakással Felsővároson, köves utcán 65.000 P _ Sarokház, füSzerüzlet és 2 lakással, Alsóvároson
köves utcán 45.000 P — Sarokház, magasföldszintes, jókarban 2x2, 3x1 szobás lakással, Feisővároson 55.000 P — Uri családi ház, 4 szobás, komfortos, adómentes IjOO.OOO P — Adómentes, üzletes sarokbérüáz 1x3,3x2 szobás lakással 120.000 P. Adóm. em. ház 3 és 4 szobás, komfortos laksásai 165.000 P — SaroKbérház belvárosi 2, 3, 4 szobás komfortos lakásokkal 250.000
P — Eladó szöllő, gyümölcsös, szántó tanyás
birtokok: 2 bold szöllő, gyümölcsös tanyaval
Aisotanyán 30.000 P — 7 és fél bold sztjllő és
szántó tanyával Felsőtanyán 130.000 P — 1 h
gyümölcsös, 4 szobás villával, vasút közelében 45.000 P — 2 és fél holdas s/uilő
kis szobával müut közelében 17.060 1' — 1 m.j.í
szántóföld felsővárosi feketén, Rlát • h n. ;. ,
dankint 10—12.000 P — 5 k. holdas gyümölcsös
és szántó városi bérfölo, kisvasutnál 12.000 P
—12 kat. szántóföld szőregi határ, vasúttól 2
km-re, holdja 5000 P _ 28 kat. szántóföld bevetve, feles terméssel 150.000 P — 30 kat. holdas szántó tanyával deszki határban 130.000 P
52 k a t holdas szántóföld szőregi határban
220.000 P — 90 kat. szántó és legelő szőregi határban 360.000 P.
ALKALMI VÉTELEK!

Nagyon
szép
antik
ebédlő, félháló és különböző bútorok eladók
Zárda u. 11.
Belvárosban szobát keres házaspár, konyhamegosztással. >Megbizható 2* jeligére kiadóba.
DÉLMAOVARORSZÁG
telefonszáma

őskeresztény, 4 polgárit végzett leányt kezdő fizetéssel azonnaira felveszek. Ajánlatokat «Fatelep> jeligere kiadóba.
Tökéletes kiképzés németben és zongorában.
Bécsi születésű zongoraművésznőtől.
Maros
u. 15.

keresei, aki
magánvizsg," i felelősséggel
"•!<<s/.it. Ajánlatokat
Ötödik
jeligére a
kiádóba kérek.
496
Szerény igényű bútorozott szoba kiadó. Dugonics utca 3. 111. 6.

TANULÓLEÁNYOKAT
fizetéssel, egy jómunkás férfi fodrászsegériet azonnal belépésre
és egy szolid, magányos
nőt bejárónőnek felvesz
.
xr i.
.
egész napra Schmidt
F. M. irodában. Hortbv M. u. 2. Kultúrpalotánál* f * d r á s ^ Oroszlán u. 2.

M é z e m é

telin

diva,saabó!ágában
Bel- és k ü l f ö l d i s z ö v e t e k
Dezső
Telefon: 49—64.

RADIO
SZERDA,

J A N U Á R

nagy választékban

Fodor-utca 2 0 .

műsora. 6.40: Világpolitikai kérdések!
— vélemények. 6.50: Hirek. 7: Szás
füstkarika száll... Közreműködik a
Holéczy-együttes és a Magyar Revil
Tánczenekar. 7.30: Ady-est. Halála 25,
évfordulóján. Bevezeti Schöpflin Ala-''
dár. Közreműködik Basilides Mária
Somlay Artúr. 8.10: Furtwángler vezényel. Felolvasás hanglemezekkel. 9*
Négyszemközt Kornis Gyulával *
könyvtárszobában.
9.10:
Keringőltí
szárnyán. A rádiózenekart Fridi Frigyes vezényli. Közreműködik Petrás*
Margit. 9.40: Hirek. 10.10: Hirek né*
met, angol és francia nyelven. 10.403
Magyar nóták. 11.15: MeslermüivekJ
mesterekkel. 11.45: Hirek.

BUDAPEST I.
6: Üzen az otthon. A .Vöröskereszt
bajtársi rádiószolgálata. 6.25: Ébresztő, torna. 6.45: Reggeli zene. 7: Hirek,
közlemények. 8: Ilirek német, román,
szlovák, ruszin és szerb nyelven. 8.35:
Délelőtti muzsika. 10: Hirek. 10.15: A
Budapest honvéd őrzászlóalj zenekara. Vezényel Pongrácz Géza. 11.10:
Nemzetközi vizg'elzőszolgálat. 11.15: A
rádió kamaraegyüttese. 11.40: Az emBUDAPEST II.
bernek legyen lelke. Bodnár István
elbeszélése. Felolvasás. 12: Harang5: Hirek német, román, szlovák)
szó. Himnusz. 12.10: Országos Postás- ruszin és horvát nyelven- 7: Olasa
zenekar. Vezényel Eördögh János. 12 nyelvoktatás. Tartja Gallerani Bona*
óra 40: Hirek. 1.20: Időjelzés, vízál- ventura. ,7.30: Vándorló témák. A!
lásjelentés. 1.30: Ilonvédeink üzennek. Pillangókisasszony utja Belasco drá*
A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgá- májától Puccini operájáig. Irta In nos
lata. 2: A légierők zenekara. Vezé- cent Vineze Ernő. Elmondja Tímárt
nyel Doroszlai Károly. 2.30: Hirek, József. Az operarészleteket énekli
műsorismertetés. 3: Szórakoztató mu- Orosz Júlia, Németh Anna, Rösien
zsika. 3.30: Az ideges gyermek. Dr. Endre és a Paulovits-énekegyüttes. 8
Szánlhó Károly pedagógiai előadása. óra 50: Tárogatónégyes cimbalomki4.15: Muzsikáló zenei lexikon. Bőhm séreftel. 9.15: Ady városa: Zilah. Dr.
László előadása. 4.45: Időjelzés, hi- j Kovalovszkv Miklós előadása. 9.45:
rek. 5: Tölgycssy Júlia és Szántó .Rádiózenekar, Közreműködik Madaras
Gyula énekel, kiséri Toki-Horváth Gizella. 10.15: Hangszerek — hangula*
Gyula cigányzenekara. 5 50: Honvédek tok. 10.40: Hirek.
MUNKAKÖZVETÍTÉSI
Munkát kaphatnak hatósági munkaközvetítő
hivatalban.
Férfiak:
7 kovács helyben és vidéken, 4 géplakatos, 1
vasesztergályos, 2 bognár vidéken ellátással,
3 asztalos, villanyszerelő vidéken ellátással,
4 kéziszövő,
5 kötélgyártó, 2 szabó, 1 cipész, 1 sütő, 30 gazdasági mindenes, 3 kifutó, 15 téglaverő család
vidéken, 2 urifodrászi
— Nők részére: 8 mindenes, 10 mindenes főzőnő. 4 szakácsnő,
3
szobalány, 9 bejárónő,
10 üzemi munkásnő, 3
mosónő intézetben. —
Tanonchelyek: 1 fodrász ellátással, 1 sütő,
1 asztalos, 2 cipész. —
Foglalkozást keresnek:
géplakatosok,
fűtők,
gépészek, kereskedő segédek, kőmivesek, soffőrök. sütők, cipészek.
Műszerészt, ki varrógép javításban is gyakorlott, felveszek. —
Szántó. Kiss n 2.

Mindenes főzőnőt kere-| Keveset használt szmosek február l-re. Püs- king eladó megbízáspök utca 11b.
ból: Kovács
György
Fiatal mindenest vagy és István uriszabóknál,
bejárónőt jó fizetéssel Somogyi utca.
azonnal felveszek. — Bmmrnmsm-^gmx^j^mmmmmmm^mmmmmm^
Szt. Mihály u. 1, varroda.

ZÖLDBAB

Mindenes jól főző szakácsnőt és ügyes fiatal
szobaleányt azonnalra
vagy elsejére keres dr.
Bedőné, Deák F. u. 4,
savanyitva, viszonteSI. em.
adásra kapható. Attila-"
Mindenes bejáró főző- utca 20.
449
nőt
azonnalra vagy
Teleion 17-70.
elsejére felveszek. Korona u, 10, I. emelet 1.

gÜLÖNÍEL Ük

Használt
AGYBETÉTET
diványt, sezlont, butorrugót magas áron veszek. Feketesas
utca
17. Házmester.
473
Egy jókarban levő perzsaláb bunda eladó. —
Nemestakács u. 30, Gábor.

Cipészsegédet
felve- Lószőrmatrac, háromszek. Zsulán Gyula, — részes, békebeli huzatSzeged. Aradi ti. 6.
tal és egy sealpelerin,
mindkettő alig
használt, kifogástalan állapotban eladó. BerzseFiiszeresnvi utca la. III. em. 11.

Elveszett 23-án,
vasárnap délután
1—3
óra között
Londonikörűt és Tombácz vendéglő közötti
Margit
utca, Tisza Lajos körúti szakaszon egy női;
aranylánc karkötő. —
Kérjük, hogy a becsületes megtaláló magas
jutalom ellenében adja
át Gocsó
főmérnök,
Londoni körút 3, Kenderfonógvár cimre.

Talicskalo-pás. Kedden
reggel felvett kifutónk,
vöröshaju,
szeplősarcu,
Bocskay kabátban,
leventesapEgy dupla rézágy sod- kában, 15—Í6 éves köseaed
ronnyal eladó. Kálvá- rüli, talicskánkat elfelvétetik. HOFFMANN, ria u. 38, jobb.
lopta. A talicska kereke küllőhibás. NyomraJÁNOS Bus Páter u. 7.
vezető jutalom ellené497 An-aórafonál eladó.
ben jelen'se Háziipar
Holló utca 10 sz.
Kisállattenyésztő Szövetkezetnél',
Szeged, —
Borfokmérő
gyári,
uj
t^omdai
<Vinoskop> eladó. Hun-j Csekoiiics u. 1. Ugyangária cégnél, Tömör-' ott talicska megvételre
berakcnü
kerestetik.
kénv u. 8.
és tanulóleány felvéteFelelős szerkesztő és felelős kiadó:
tik a Szózat-nyomdában Kossuth Lajos-suB e r e y
G é z a
gárut 8.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Aradiutca 8 Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14.
•Jómunkás fodrász se- Tel. (szerkesztőség, kiadóhivatal, nvomda*: 13-0^
gédlányt jó fizetéssel
azonnal felvesz Pó- j Nyomatott ABLAKA GYÖRGY körforgógépén
pitv fodrász. Uiiűnnic.s-<
Szeged, Kálvária-utca 14.
Felelős üzemvezető: A b l a k a i a t v á a , j
tér 3.

